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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora
immunochemicznego i analizatora parametrów krytycznych.”

dot. zadania nr 1
1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 4 odczynników (Toxo IgG, Toxo IgM, a-TPO, Vit.D),

których trwałość na pokładzie po otwarciu jest krótsza niż 4 tygodnie.
Przechowywanie odczynników po otwarciu, zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi w ulotkach
metodycznych znacznie wydłuża ich trwałość i pozwala na ekonomiczne ich wykorzystanie.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  pod  określeniem  ”System  chłodzenia  odczynników  na  pokładzie
analizatora”  Zamawiający  rozumie  taki  system,  który  jest  zgodny  z  rekomendacjami  producenta
opisanymi w instrukcji obsługi?
Odp. Tak.

3. Prosimy o  podanie  nazwy dostawcy i  numerów wymaganej  niezależnej  Międzynarodowej  Kontroli
Jakości dla oznaczanych parametrów.
Odp. RIQAS RQ 9125/C.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym  (hs) 
i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego
1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?
Odp. Tak. 

5. Ze  względu  na  posiadanie  w  ofercie  kilku  rodzajów  testów  do  oznaczania  beta-HCG  o  różnych
wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG
wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących
HCG?
Odp. Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy.

6. Lp.6.  Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  ma  na  myśli  wyposażenie  analizatora  w  detektor
skrzepów?
Odp. Tak.

7. Lp.22. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który stosuje jednorazowe końcówki do
pipetowania materiału badanego i odczynników eliminując tym samym całkowicie błąd przeniesienia.
Analizator nie raportuje w związku z tym "o możliwym błędzie przeniesienia próbki".
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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8. Lp.23. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który z każdej kasety odczynnikowej
wykona określoną dla danej kasety liczbę oznaczeń (w okresie ważności odczynnika).
Reklamacji podlegają wszelkie uzasadnione odstępstwa związane z jakością odczynnika.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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